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Symbolit ja varoitukset

Jos turvallisuusohjetta on nouda-
tettava henkilö- tai laitevahinkojen 
välttämiseksi, ohje on merkitty va-
roituskolmiolla.
 
 
Varoitus: sähköisku

Varoitus: palovamman vaara

Kielletty: älä pane kättä laitteen  
sisälle!

Kielletty: älä juo!

Ohje: lue ohjeet!

Suositus

Suositeltu toimenpide

Turvallisuusohjeet Laitteen käyttö voi olla vaarallista, 
jos käyttöohjeita ja turvallisuusohjei-
ta ei noudateta. Säilytä käyttöohjeet 
ja toimita ne laitteen mukana laitteen 
mahdolliselle seuraavalle käyttäjälle. 

Älä käynnistä laitetta, jos laite on vauri-
oitunut tai ei toimi kunnolla. Irrota vir-
tajohto välittömästi pistorasiasta ja ota 
yhteyttä huollon puhelinpalveluun. 
Laite on suunniteltu ja valmistettu ko-
titalouskäyttöön. Valmistaja ei vastaa 
seurauksista, jos laitetta käytetään kau-
pallisiin tarkoituksiin, käyttötarkoituk-
sesta poikkeavalla tavalla tai käyttöoh-
jeiden vastaisesti. Laite on tarkoitettu 
kuumien juomien valmistamiseen käyt-
töohjeiden mukaisesti.

FI
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Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotita-
louksissa ja vastaavissa paikoissa, kuten 
toimistojen ja kauppojen taukotiloissa 
ja muissa työtiloissa tai maatiloilla. Lai-
te voi olla myös hotellien, motellien tai 
majoitusliikkeiden asiakkaiden käytössä. 
Laitetta saa käyttää vain käyttötarkoi-
tuksen mukaisesti.
Jos laite on käyttämättä pitkään esimer-
kiksi loman tai muun poissaolon takia, 
laite on tyhjennettävä ja puhdistettava 
ja virtajohto on irrotettava pistorasias-
ta. Jos laitetta pidetään alle 0 celsiu-
sasteen lämpötilassa, kaikki laitteeseen 
jäänyt vesi on poistettava; katso kohta 
”Jäljellä olevan veden höyryttäminen” 
(s. 34).
Verkkojännitteen on vastattava arvo-
kilvessä annettuja tietoja. Laitteen saa 
liittää vain maadoitettuun pistorasiaan. 
Takuu raukeaa, jos kytkentäohjeita ei 
noudateta.

Älä aseta virtajohtoa kuumille pinnoil-
le tai niiden läheisyyteen tai terävien 
reunojen päälle. Näin estät virtajohdon 
vahingoittumisen. Älä anna virtajohdon 
roikkua vapaasti (kompastumisvaara). 
Älä koske virtajohtoon kosteilla tai mä-
rillä käsillä. Älä irrota pistoketta pisto-
rasiasta vetämällä johdosta. Jos havait-
set, että virtajohto on vahingoittunut, 
älä käynnistä laitetta.
Laitteen vahingoittuneen virtajohdon 
saa vaarojen välttämiseksi vaihtaa vain 
valmistaja, huoltopalvelu tai muu päte-
vä henkilöstö.
Älä aseta laitetta kuumalle pinnalle 
(esim. lieden päälle) tai käytä sitä läm-
mönlähteiden tai avotulen lähellä. Älä 
aseta laitetta sen virtajohdon päälle. 
Pidä laite aina vakaalla, tasaisella ja ve-
denkestävällä pinnalla.
Täytä vesisäiliö ainoastaan puhtaalla 
juomavedellä.

Turvallisuusohjeet 
(jatkuu)

FI
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Henkilövahinkojen ja palovammojen 
välttäminen laitteen käytön aikana

Älä jätä laitetta valvomatta juomien val-
mistuksen aikana.
Älä koskaan nosta laitteen yläosassa 
olevaa vipua juomien valmistamisen, 
huuhtelun, puhdistamisen tai kalkin-
poiston aikana. Älä pidä sormiasi annos-
teluhanan alla, kun laitteen toiminto on 
valmis ja nostat vipua. Hanasta saattaa 
valua nestettä, joka voi aiheuttaa palo-
vammoja. Kun juoma on valmis, irrota 
kapseli nostamalla hitaasti vipua. Älä 
kumarru kapselin syöttöaukon ylle (kuu-
man nesteen roiskumisvaara).
Älä koskaan työnnä sormiasi kapselin 
syöttöaukkoon – henkilövahinkojen vaa-
ra!
Älä koske maidonvaahdottimeen käytön 
aikana – palovammojen vaara!

Älä pidä sormiasi maitohanan alla. Lait-
teesta saattaa vapautua kuumaa maito-
vaahtoa, höyryä tai laitteeseen jäänyttä 
nestettä, joka voi aiheuttaa palovammo-
ja.

Turvallisuusohjeet 
(jatkuu)

FI
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Turvallisuusohjeet 
(jatkuu)

Maidonvaahdottimen suutin ei saa tuk-
keutua kuivuneiden maitojäämien takia. 
Jos suuttimen osat irrotetaan, ne on 
pantava takaisin paikoilleen huolellises-
ti ja suutin on kiinnitettävä höyrysti-
meen. Käytön aikana irtoavat osat voi-
vat aiheuttaa henkilövahinkoja!
Älä käytä laitetta ilman tippakaukaloa ja 
tipparitilää. Älä täytä vesisäiliötä liian 
täyteen. Älä koskaan nosta laitetta sen 
vivusta.
Säilytä laite ja sen lisävarusteet lasten 
ulottumattomissa.
Älä koskaan avaa laitetta tai työnnä vie-
rasesineitä laitteen aukkoihin.
Vaaratilanteiden välttämiseksi vain val-
mistajan valtuuttama huoltopalvelu saa 
tehdä laitteen tavallisesta käytöstä, 
sen puhdistamisesta, kalkinpoistosta ja 
kunnossapidosta poikkeavia töitä, kuten 
tehdä korjauksia tai vaihtaa virtajohdon.

Ennen kuin puhdistat laitteen sisäosat, 
irrota virtajohto pistorasiasta ja anna 
laitteen jäähtyä.
Älä puhdista laitetta, virtajohtoa tai lii-
tintä kostealla tai märällä välineellä älä-
kä upota niitä nesteeseen.
Älä puhdista laitetta juoksevan veden 
alla. Älä koskaan puhdista laitetta tai 
sen osia asianpesukoneessa.
Tutustu kaikkien puhdistus- ja kalkin-
poistoaineiden käyttöohjeisiin ennen 
käyttöä ja noudata turvallisuusmääräyk-
siä.

FI
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Turvallisuusohjeet 
(jatkuu)

Älä koskaan käytä kapselia, joka on vau-
rioitunut tai jonka muoto on muuttunut. 

Käytettävät kapselit

Käytä vain alkuperäisiä Paulig Cupso-
lo-kapseleita! Tunnistat ne K-fee -lo-
gosta ja kapselien tyypillisestä, uur-
teisesta pinnasta.  
Muiden kuin alkuperäisten kapseleiden 
käyttö voi johtaa seuraaviin vaaratilan-
teisiin:

1. Henkilövahinkojen vaara
Jos laitteessa käytetään muita kuin al-
kuperäisiä kapseleita, juomien erilaiset 
valmistustavat ja kapselien erilainen 

muoto voivat johtaa siihen, että lait-
teesta vapautuu suurella paineella kuu-
maa vettä – palovammojen vaara!

2. Laitevahingot ja takuu
Jos laitteessa käytetään muita kuin al-
kuperäisiä kapseleita, juomien erilaiset 
valmistustavat ja kapselien erilainen 
muoto voivat vahingoittaa laitetta. 
Tämä voi johtaa takuun raukeamiseen.
Valmistaja ja jakelija eivät ole vas-
tuussa henkilö- tai laitevahingoista, 
jotka suoraan tai välillisesti johtuvat 
muiden kuin alkuperäisten kapselei-
den käytöstä laitteessa. 

Nämä käyttöohjeet ovat ladattavissa 
myös verkkosivustoltamme:
www.hedengrenkodintekniikka.fi

FI
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1  Ylempi tipparitilä
2  Alempi tipparitilä
3  Juomahana
4  Säiliö käytetyille  
 kapseleille
5  Kapselin syöttöaukko
6  Vipu
7  Vesisäiliö
8  Vedensuodatin  
 (lisävaruste)
9  Käyttöpainikkeet
10 Kiertosäädin
11  Maitosäiliö
12  Höyrystin
13  Maidonvaahdotin
14  Alempi tippakaukalo

15  Ylempi tippakaukalo

Toimituspakkaus si- 
sältää kuvassa esi- 
tetyt osat ja nä- 

mä alkuperäiset käyttöoh-
jeet. Tarkasta ennen laitteen 
käynnistämistä, että pakka-
us sisältää kaikki osat. Lisä-
varusteet: vedensuodatin, 2 
puhdistuskapselia

Laite – lyhyesti / 
laitteeseen kuuluvat 
osat

FI
HUOMIO
Laitteessa on neljä piikkiä, jotka 
puhkaisevat laitteeseen asetetun 
kapselin. Älä työnnä sormiasi kap-
selin syöttöaukkoon, jotta vältät 
henkilövahingot. 

Irrota molempien tipparitilöiden (1, 2) suojakalvot 
ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

6
7

1

4

3

5

2
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Maidonvaahdotin 
– lyhyesti

1  Hana
2  Vaahdotusosa
3  Ilmanottosuutin

4  Maidonottoletku

FI

Jotta maidonvaah- 
dotin toimisi moit-
teettomasti, suutin 

on puhdistettava säännölli-
sesti. Tutustu näissä käyttö-
ohjeissa annettuihin puhdis-
tamista koskeviin suosituk-
siin (s. 22–25).

3

4

1

2

Huomaathan, että maidonvaahdo-
tin sisältää osia, jotka saattavat 
kulua käytössä (ilmanottosuutin 

ja maidonottoletku). Käytöstä ja puhdis-
tamisesta riippuen tämä voi johtaa siihen, 
että maitoa voidaan vaahdottaa laitteella 
vain vähän tai ei lainkaan. Jos tarvitset 
varaosia, ota yhteyttä huoltopalveluumme 
(s. 37).
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FIMaitosäiliö  
– lyhyesti

1  Kansi
2  Säiliö
3  Tiiviste (2x)
4  Maidonottoletku

5  Liitäntäletku

Terveyssyistä ja lait-
teen moitteettoman 
toiminnan varmis-

tamiseksi maitosäiliö on tyh-
jennettävä ja puhdistettava 
säännöllisesti. Kun puhdistat 
maitosäiliötä, irrota kaikki 
osat ja huuhtele ne huolelli-
sesti kuumalla vedellä.

Muistathan, että 
maitosäiliön liitän-
täletku ja tiivisteet 

saattavat kulua käytössä. 
Jos tarvitset varaosia, ota 
yhteyttä huoltopalveluumme 
(s. 37).

1

2

5

4

3
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Painikkeet ja  
symbolit lyhyesti

VAROITUS
Laite lämmittää veden erittäin kuumak-
si (juomien valmistamista, kalkinpoistoa, 
puhdistamista ja huuhtelua varten). Palo-
vammojen ja muiden vammojen välttämi-
seksi varmista aina, että vipu painettu alas 
asti, kun laite on käynnissä. Älä pane kättä 
hanan alle äläkä irrota tippakaukaloa.

VAROITUS
Laitteesta vapautuu erittäin kuumaa 
höyryä, kun laite vaahdottaa maitoa. 
Älä irrota maidonvaahdottimen suu-
tinta käytön aikana, sillä suuttimen ir-
rottaminen voi johtaa palovammoihin 
tai henkilövahinkoihin. Anna maidon-
vaahdottimen jäähtyä käytön jälkeen 
ennen kuin irrotat sen puhdistamista 
varten.

Painikkeiden symbolit

Virtapainike

Pieni kuppi

Iso kuppi

Kiertosäätimen symbolit

Maidonvaahdotin 
pois päältä / juo-
mien annostelu

Maitopainike

Teepainike

Huuhtelupainike

 
Maidonvaahdo-
tin päällä

Valomerkit

Painikkeisiin syttyy valkoinen valo: 
käyttövalmis, painikkeita voidaan 
painaa.

Painikkeet vilkkuvat valkoisina: odo-
ta. Laitetta lämmitetään, juomaa an-
nostellaan tai laitetta huuhdellaan.

Huuhtelupainike vilkkuu punaisena: 
suorita kalkinpoisto, käännä kierto-
säädin ”juomien annostelu”  asen-
toon.

FI
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Käyttöönotto FI

6

2 3

7

41

5 8

Tarkasta jännite arvo-
kilvestä ennen laitteen 
käyttöönottoa (katso 
laitteen pohja).

Kiinnitä maidonvaah-
dotin höyrystimeen.

Irrota vesisäiliö. Täytä säiliö juomave-
dellä.

Laita vesisäiliö takai-
sin paikoilleen.

Kytke laitteen vir-
ta päälle. Käännä 
kiertosäädin asentoon 
”juomien annostelu”.

Paina vipu alas asti. 
Laita hanan alle astia.

Paina huuhtelupai-
niketta. Huuhtelu 
käynnistyy.

Tutustu turvalli-
suusohjeisiin en-
nen laitteen käyt-
töönottoa (s. 4–8).

Jos laitetta on pi-
detty alle 0 celsiu-
sasteen lämpötilas-

sa, odota vähintään 3 tunnin 
ajan ennen kuin kytket lait-
teen virran päälle, jotta lai-
te on varmasti lämmennyt 
huonelämpötilaan. Jos laite 
on jäätynyt tai erittäin kyl-
mä, se ei välttämättä toimi 
kunnolla.

Suorita huuhtelu 4 
kertaa ennen kuin 
käytät laitetta en-

simmäisen kerran. Toista 
huuhtelu painamalla huuh-
telupainiketta, kun edellinen 
huuhtelu on valmis. 

Palovamman 
vaara! Erittäin 
kuumaa vettä.

Virta 
päälle
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Odota, kunnes maito-
säiliö on tyhjentynyt.

Käyttöönotto 
(jatkuu)

10 119

Odota, kunnes huuh-
telu on saatu päätök-
seen. Tyhjennä sitten 
astia. 

Laita maidonvaahdotti-
men alle astia.

Upota ottoletkun pää 
toiseen astiaan, jossa 
on noin 250 ml kylmää 
vettä.

Käännä kiertosäädin 
takaisin ”juomien 
annostelu”  asentoon. 
Tyhjennä täyttynyt 
astia.

Laite voidaan nyt ottaa 
käyttöön.

Palovamman 
vaara!  
Erittäin kuumaa 
höyryä ja kuumaa 
vettä.

Kun laite on val-
mis, kaikissa pai-
nikkeissa syttyy 

valkoinen valo – paitsi vir-
tapainikkeessa.

14 151312

Käännä kiertosäädin 
”maidon vaahdotus”  
asentoon. Huuhtelu 
käynnistyy.

Valinnainen: täytä 
maitosäiliöön noin  
250 ml kylmää vettä ja 
liitä se maidonvaah-
dottimeen.

Kun laitteen virta 
kytketään päälle, 
kiertosäätimen on 

oltava käännettynä asen-
toon ”juomien annostelu”. 
Jos näin ei tehdä, huuh-
telupainike alkaa vilkkua 
punaisena.

FI
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FI

5

2

6

31

4 7

Jos käytät vedensuodatinta, laite on valmistel-
tava vedensuodattimen käyttöä varten (s. 16). 
Suodatin on vaihdettava 3 kuukauden välein. 

Irrota vesisäiliö ja 
tyhjennä se.

Aseta uuden veden-
suodattimen viimeinen 
käyttöpäivä.

Aseta uusi vedensuo-
datin paikoilleen ja 
paina sitä tasaisesti. 
Täytä vesisäiliö juoma-
vedellä.

Laita vesisäiliö paikoil-
leen. Laita hanan alle 
astia.

Paina huuhtelupaini-
ketta. Huuhtelu käyn-
nistyy.

Tyhjennä astia.

Vedensuodattimen 
asentaminen

Vedensuodatin suojaa laitetta kalk-
kikertymiltä, poistaa hajuja ja 
ei-toivottuja makuja (kloori jne.) 
ja takaa juomien optimaalisen laa-
dun. Käytä vain Cupsolo-järjestel-
mään sopivia vedensuodattimia. 
Saat lisätietoa verkkosivustolta:  
www.hedengrenkodintekniikka.fi

Turvallisuusohje!  
Tutustu huolelli-
sesti vedensuodat-

timen käyttö- ja turvalli-
suusohjeisiin. Terveyssyistä 
vedensuodatin olisi hyvä 
vaihtaa vähintään 3 kuu-
kauden välein.

Aseta seuraavan 
suodattimen vaih-
tokuukausi käyttä-

mällä kääntöasteikkoa. 

Palovamman vaara! 
Erittäin kuumaa vet-
tä.

Kun uusi suodatin 
on paikoillaan, 
huuhtele järjestel-

mä useaan kertaan, kunnes 
järjestelmää voidaan käyt-
tää uudelleen.
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Vedensuodatti-
men käyttöönot-
to / poistaminen 
käytöstä

FI 2 3 41

Kytke laitteen virta 
pois päältä. 

Paina maitopainiketta 
vähintään 3 sekunnin 
ajan. Näkyviin tulee 
nykyinen asetus.

Ota suodatin käyt-
töön / poista suodatin 
käytöstä painamalla 
uudelleen maitopaini-
ketta (katso taulukko).

Tallenna asetus paina-
malla maitopainiketta 
vähintään 3 sekunnin 
ajan.

Vedensuodatin poissa 
käytöstä käytössä

Syttyvät 
painikkeet

Voit peruuttaa ase-
tuksen painamalla 
virtapainiketta.

”Pieni kuppi”-, 
”iso kuppi”- ja 
maitopainike vilk-

kuvat kerran vahvistuksena.

Asetus on määritettävä, kun vedensuodatin 
on asetettu paikoilleen. Vedensuodattimen 
käyttö pidentää huomattavasti aikaväliä, jonka 
kuluessa seuraava kalkinpoisto on tehtävä. 
Vedensuodattimen lisäksi laite määrittää 
seuraavan kalkinpoiston ajankohdan veden 
kovuuden perusteella (s. 17).

Pois  
päältä
väh 3 s
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2 3 41

Kytke laitteen virta 
pois päältä. 

Paina ”pieni kuppi”  
painiketta vähintään  
3 sekunnin ajan. Nä-
kyviin tulee nykyinen 
asetus.

Paina ”pieni kuppi”  
painiketta uudestaan 
niin monta kertaa, että 
asetus on haluamasi mu-
kainen (katso taulukko).

Tallenna asetus pai-
namalla ”pieni kuppi”  
painiketta vähintään  
3 sekunnin ajan.

Veden kovuuden 
säätäminen

Voit peruuttaa ase-
tuksen painamalla 
virtapainiketta.

”Pieni kuppi”-, ”iso 
kuppi”- ja maito-
painike vilkkuvat 

kerran vahvistuksena.

Jos laitteelle on 
tehtävä kalkinpois-
to, huuhtelupaini-

ke alkaa vilkkua punaisena 
joka kerta, kun laite annos-
telee juomaa. Tee laitteel-
le kalkinpoisto (s. 31–32). 
Seuraavan kalkinpoiston tar-  
ve riippuu valitusta veden 
kovuudesta.

Veden kovuus – lyhyesti

Veden kovuus [mmol]  kovuusaste [°d]

1 (pehmeää) < 1,3 < 7

2 (keskikovaa) 1,3 - 2,5 7 - 14

3 (kovaa) 2,5 - 3,8 14 - 21 Lisätietoa alueesi 
juomaveden kovuu-
desta saat ottamal-

la yhteyttä vesilaitokseesi.

Asetukset / 
veden  
kovuus

1
pehmeää

2
keski-
kovaa

3
kovaa

Syttyvät 
painikkeet

FI

Pois 
päältä

Väh. 3 s
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Juomien  
valmistaminen  
(esim. espresso)

FI A B

5

21

3 6

Säädä tippakaukaloa 
kupin koon mukaisesti. 

Ylempi tippakaukalo. Alempi tippakaukalo. Nosta vipu ja aseta 
kapseli paikoilleen.

Paina vipu alas asti ja 
valitse kupin koko.

Juoman valmistus 
käynnistyy.

Juomaa annostellaan. Nosta vipu. Kapseli 
putoaa käytetyille kap-
seleille tarkoitettuun 
säiliöön.

4

Voit keskeyttää juo-
mien valmistamisen 
painamalla mitä ta-

hansa painiketta toisen ker-
ran.

Laitteen virta kyt-
keytyy automaatti-
sesti pois päältä, 

jos sitä ei käytetä etukäteen 
määritettyyn aikaan (s. 33). 
Kytke laitteen virta tarvit-
taessa uudelleen päälle pai-
namalla virtapainiketta en-
nen uuden juoman valmis-  
tamista. Suorita seuraavaksi 
käyttöönoton vaiheet 6–9. 
Huom! Tämä on tehtävä en-
nen kapselin asettamista 
laitteeseen, koska laite ke-
hottaa ensin suorittamaan 
huuhtelun.

Palovamman 
vaara! 
Erittäin kuumaa 
vettä.

enint.  
89 mm enint.  

147 mm
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4 5

Painike 

Asetuk-
sen vaih-
teluväli

[ml]

Tehdas-
asetus
[ml]

30 - 120 40

100 - 240 100

50 - 150 100

100 - 240 200

Aloita ohjelmointi pitämällä haluamasi painike (esim. ”pieni kuppi”) painet-
tuna vähintään 3 sekunnin ajan. Pidä painike painettuna, kunnes kupissa on 
sopiva määrä juomaa.

2 31

Kytke laitteen virta 
päälle.

Aseta haluamasi kuppi 
hanan alle.

Aseta haluamasi kapseli 
paikoilleen laitteeseen. 
Paina vipu alas asti.

Voit halutessasi pa-
lauttaa laitteen teh-
dasasetukset (s. 36).

Säädä juoman määrä juoma-
kapselin kanssa, ei pelkällä 
vedellä.

Palovamman 
vaara!
Erittäin kuumaa 
juomaa.

Kuppitilavuuden 
ohjelmointi

FI

Virta
päälle
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Maidon vaahdot-
taminen käyttämällä 
maitosäiliötä

FI

2 3 41

Upota ottoletku 
maidolla täytettyyn 
astiaan (tai maitotölk-
kiin) niin, että letkun 
pää osuu astian (tai 
tölkin) pohjaan.

Aseta Latte Macchiato  
lasi tai kuppi maidon-
vaahdottimen alle.

Vaahdota maito kääntämäl-
lä kiertosäädintä maidon 
vaahdotus  asentoon yhdellä 
keskeytymättömällä liikkeellä. 
Pysäytä vaahdotus kääntämäl-
lä säädin takaisin lähtöasen-
toon.

Lisää maitovaahto 
haluamaasi juomaan.

2 31 4

Täytä maitosäiliöön 
enintään 0,9 litraa 
kylmää maitoa ja liitä 
säiliö maidonvaahdot-
timeen.

Aseta Latte Macchiato  
lasi tai kuppi maidon-
vaahdottimen alle.

Vaahdota maito kääntämäl-
lä kiertosäädintä ”maidon 
vaahdotus”  asentoon yhdellä 
keskeytymättömällä liikkeellä. 
Pysäytä vaahdotus kääntämällä 
säädin takaisin lähtöasentoon.

Lisää maitovaahto  
haluamaasi juomaan.

Maitovaahdon 
koostumus ja laatu 
riippuvat käytettä-
västä maidosta.

Palovamman 
vaara! 
Erittäin kuumaa 
maitovaahtoa.

Maidon  
vaahdottaminen 
ilman maitosäiliötä

EN

Käytä maidon-
vaahdottimen 
pitkää ottoletkua.

Palovamman 
vaara! 
Erittäin kuumaa 
maitovaahtoa.
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Puhdistaminen  
– lyhyesti

Lisätietoa  
kalkinpoistosta on 
saatavilla sivuilla 
31–32.

Laitteen osa Puhdistaminen Aikaväli Sivu

Maidonvaahdotin ja 
maidonottoletku

Huuhdellaan puhtaalla vedellä  välittömästi jokaisen käyt-
tökerran jälkeen  

22

Irrota maidonvaahdottimen 
osat ja huuhtele ne kuumalla 
vedellä

viimeisen käyttökerran jälkeen 
(ei käytössä yli 5 minuuttiin)

23

Puhdistus huuhtelemalla  
puhdistusnesteellä

päivittäin 24 - 25

Maitosäiliö ja  
liitäntäletku 

Irrota maitosäiliön osat ja 
huuhtele ne kuumalla vedellä 

viimeisen käyttökerran jälkeen 
(ei käytössä yli 5 minuuttiin)

–

Puhdistus huuhtelemalla  
puhdistusnesteellä

päivittäin  24
kuva 4

Varsinainen laite 
(kapseleiden käyttöön 
liittyvät osat)

Irrota kaikki osat ja puhdista 
ne kuumalla vedellä

päivittäin  26

Puhdistus huuhtelemalla 
puhdistuskapselin kanssa 
(suositus)

2 viikon välein (päivittäin, jos 
laitteessa käytetään maitoa 
sisältäviä kapseleita)

27 - 28

Puhdistus huuhtelemalla  
puhdistusnesteellä  
(vaihtoehtoinen)

kuukausittain 29 - 30

FI
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Maidonvaahdotti-
men huuhtelemi-
nen

1

Laita maidonvaahdot-
timen alle astia.

Upota ottoletku kyl-
mällä vedellä täytet-
tyyn astiaan.

Vaihtoehto: Täytä puh-
distettu maitosäiliö 
kylmällä vedellä.

Käännä kiertosäädin 
”maidon vaahdotus”  
asentoon. Huuhtelu 
käynnistyy.

VAROITUS
Jotta maidonvaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdis-
tettava säännöllisesti. Tutustu näissä käyttöohjeissa annettuihin 

puhdistamista koskeviin suosituksiin (s. 22–25). Huomaathan, että mai-
donvaahdotin sisältää osia, jotka voivat kulua ajan myötä (ilmanottosuu-
tin ja maidonottoletku). Käytöstä ja puhdistamisesta riippuen tämä voi 
johtaa siihen, että maitoa voidaan vaahdottaa laitteella vain vähän tai ei 
lainkaan. Jos tarvitset varaosia, ota yhteyttä huoltopalveluumme (s. 37).

Voit puhdistaa mai-
donvaahdottimen 
nopeasti ja estää 

maitojäämien kuivumisen 
vaahdottimeen huuhtelemal-
la sen vedellä jokaisen käyt-
tökerran jälkeen.

Palovamman vaara! 
Erittäin kuumaa 
höyryä ja kuumaa 
vettä.

Tukkeutumis-
vaara!
Jos maidonvaahdo-

tinta ei käytetä 5 minuutin 
kuluessa edellisestä käyttö-
kerrasta, se on puhdistet-
tava perusteellisesti. Irrota 
kaikki maidonvaahdottimen 
osat puhdistamista varten. 
Puhdista osat niin, että osi-
in ei jää maitojäämiä, jotka 
saattavat kuivua.

4

Käännä kiertosäädin 
takaisin ”juomien 
annostelu”  asentoon. 
Tyhjennä astia.

3FI 2
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Maidonvaahdotti-
men puhdistaminen 
viimeisen käyttöker-
ran jälkeen

FI

Maidonvaahdotin 
olisi hyvä puhdis-
taa huolellisesti jo-

kaisen käyttökerran jälkeen, 
koska maitokalkkeumia on 
vaikea poistaa. Pehmitä en-
sin maitokalkkeumat laitta-
malla osat kuumaan veteen.

Kiinnitä maidon-
vaahdottimen osat 
huolellisesti pai-

koilleen jokaisen purkamis-
kerran jälkeen ja liitä vaah-
dotin höyrystimeen. Kaikki 
maidonvaahdottimen osat on  
laitettava paikoilleen tiukas- 
ti, jotta vaahdotin toimii 
kunnolla.

2 3

4

Anna maidonvaahdot-
timen jäähtyä ja irrota 
se sitten höyrystimes-
tä.

Irrota maidonvaahdottimen osat kuvan mukai-
sesti. 

Huuhtele osat huolelli-
sesti kuumalla vedellä. 
Anna osien kuivua eril-
lään ennen kuin kokoat 
vaahdottimen uudelleen.

Kiinnitä maidon-
vaahdottimen osat 
paikoilleen ja kiinnitä 
vaahdotin höyrysti-
meen työntämällä.

1

Jos maidonvaahdotinta ei käytetä 5 minuutin kuluessa edellisestä 
käyttökerrasta, se on puhdistettava perusteellisesti. Irrota kaik-
ki maidonvaahdottimen osat puhdistamista varten. Puhdista osat 

niin, että osiin ei jää maitojäämiä, jotka saattavat kuivua.

VAROITUS
Jotta maidonvaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdis-
tettava säännöllisesti. Tutustu näissä käyttöohjeissa annettuihin 

puhdistamista koskeviin suosituksiin (s. 22–25). Huomaathan, että mai-
donvaahdotin sisältää osia, jotka voivat kulua ajan myötä (ilmanottosuutin 
ja maidonottoletku). Käytöstä ja puhdistamisesta riippuen tämä voi johtaa 
siihen, että maitoa voidaan vaahdottaa laitteella vain vähän tai ei lain-
kaan. Jos tarvitset varaosia, ota yhteyttä huoltopalveluumme (s. 37).
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Henkilövahingon 
vaara!
Älä juo puhdistus-
nestettä.

Maidonvaahdot-
timen puhdista-
minen päivittäin

4 5

1

6

Laita toiseen astiaan 
noin 20 ml puhdis-
tusnestettä ja 80 ml 
kylmää vettä.

Vaihtoehto: Laita 
puhdistettuun maito-
säiliöön noin 20 ml 
puhdistusnestettä ja  
80 ml kylmää vettä.

Upota ottoletku puh-
distusnestettä sisältä-
vään astiaan.

Laita maidonvaahdotti-
men alle astia.

Käännä kiertosäädin 
”maidon vaahdotus”  
asentoon. Odota, että 
huuhtelu saadaan 
päätökseen.

Käännä kiertosäädin 
takaisin ”juomien 
annostelu”  asentoon. 
Tyhjennä astia.

Käytä vain Paulig Cupsolo-laitteeseen 
soveltuvia puhdistusaineita. Saat lisä-
tietoa verkkosivustoltamme: 
www.hedengrenkodintekniikka.fi

Terveyssyistä maidonvaahdotin olisi  
hyvä huuhdella puhdistusnesteellä 
joka päivä.

3

Henkilövahingon 
vaara!
Tutustu huolellises-

ti puhdistusnesteen käyttö-
ohjeisiin ja noudata turvalli-
suusohjeita.

Palovamman vaara!  
Erittäin kuumaa höy-
ryä ja kuumaa puh-
distusnestettä.

Puhdista ensin 
vaahdotin luvussa 
”Maidonvaahdotti-

men puhdistaminen viimei-
sen käyttökerran jälkeen” 
(s. 23) kuvatulla tavalla.

FI 2

80 ml 20 ml
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Maidonvaahdot-
timen puhdista-
minen päivittäin 
(jatkuu)

FI

Palovamman 
vaara!  
Erittäin kuumaa 
höyryä ja kuumaa 
vettä.

12

Käännä kiertosäädin 
takaisin ”juomien 
annostelu”  asentoon. 
Tyhjennä astia.

Pyyhi maidonvaahdotin 
ja laitteen etupuoli 
liinalla.

8 9 107

Puhdista toinen astia 
huolellisesti ja laita 
siihen noin 250 ml 
kylmää vettä.

Laita tyhjä astia takai-
sin maidonvaahdotti-
men alle.

Upota ottoletku vedellä 
täytettyyn astiaan. 

Käännä kiertosäädin 
”maidon vaahdotus”  
asentoon. Odota, että 
huuhtelu saadaan pää-
tökseen.

VAROITUS
Jotta maidonvaahdotin toimisi moit-
teettomasti, se on puhdistettava sään-

nöllisesti. Tutustu näissä käyttöohjeissa annet-
tuihin puhdistamista koskeviin suosituksiin (s. 
22–25). Muistathan, että maidonvaahdotin sisäl-
tää kuluvia osia (ilmanottosuutin ja maidonotto-
letku), jotka saattavat kulua ajan myötä. Käytös-
tä ja puhdistamisesta riippuen tämä voi johtaa 
siihen, että maitoa voidaan vaahdottaa laitteella 
vain vähän tai ei lainkaan. Jos tarvitset varaosia, 
ota yhteyttä huoltopalveluumme (s. 37).

11

250 ml
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Terveyssyistä ja 
juomien parhaan 
mahdollisen laa-

dun varmistamiseksi laite 
olisi hyvä huuhdella ennen 
jokaisen juoman annostelua 
ja sen jälkeen.

Laitevahingon 
vaara!
Käytä ainoastaan 

kosteaa liinaa ja mietoa 
puhdistusainetta (älä käytä 
hankaavia tai voimakkaita 
puhdistusaineita). Älä pese 
laitteen osia astianpesuko-
neessa.

Palovamman vaara!
Erittäin kuumaa 
vettä.

6

2 3

7

41

5 8

Laita hanan alle astia. 
Nosta vipu ja paina se 
uudelleen alas.

Paina huuhtelupai-
niketta. Huuhtelu 
käynnistyy.

Kun huuhtelu on 
valmis, nosta vipu ja 
tyhjennä astia.

Kytke laitteen virta 
pois päältä.

Irrota molemmat tip-
pakaukalot, käytetyille 
kapseleille tarkoitettu 
säiliö ja vesisäiliö.

Kierrä juomahanaa ja 
irrota se laitteesta.

Irrota tippakaukaloi-
den osat. Tyhjennä 
kaikki säiliöt ja astiat.

Puhdista osat ja laita 
ne uudelleen paikoil-
leen. Puhdista etenkin 
juomahana kuumassa 
vedessä.

Laitteen 
päivittäinen 
puhdistaminen

FI Pois päältä 
Väh. 3 s
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Laitteen puhdista-
minen käyttämällä 
puhdistuskapselia 
(suositus)

FI

Henkilövahingon 
vaara:
Tutustu huolellisesti 

puhdistuskapselien käyttöoh- 
jeisiin ja noudata turvalli-
suusohjeita.

Palovamman 
vaara! 
Erittäin kuumaa vet-

tä. Tyhjennä tippakaukalo ja 
käytetyille kapseleille tarkoi-
tettu säiliö varovasti.

5 6

3

7

Irrota ja tyhjennä mo-
lemmat tippakaukalot.

Laita tippakaukalot 
takaisin paikoilleen. 
Irrota ja tyhjennä 
vesisäiliö.

Täytä vesisäiliöön  
1 litra kylmää juoma-
vettä.

Laita vesisäiliö takai-
sin paikoilleen. 

Laita hanan alle astia. Nosta vipu ja aseta 
puhdistuskapseli pai-
koilleen.

Käytä vain Paulig Cupsolo-laittee-
seen soveltuvia puhdistuskapselei-
ta. Saat lisätietoa verkkosivustol-
tamme: 
www.hedengrenkodintekniikka.fi

21

4

Terveyssyistä laite olisi hyvä puhdistaa 
puhdistuskapselin avulla viikottain.
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Henkilövahingon 
vaara:
Älä juo puhdistus-
nestettä.

Laitteen puhdis-
taminen käyttä-
mällä puhdistus-
kapselia (jatkuu)

13

9 10

14

118

12 15

Paina vipu alas ja pai-
na ”pieni kuppi”  pai-
niketta. Valuta astiaan 
noin 40–60 millilitraa 
puhdistusnestettä.

Anna puhdistusnesteen 
vaikuttaa 2 minuutin 
ajan.

Paina ”iso kuppi”  pai-
niketta (100–200 ml). 
Huuhtelu käynnistyy. 
Vihreä vesi on merkki-
nä siitä, että puhdistus 
on käynnissä.

Nosta vipu ja paina se 
takaisin alas. Puhdis-
tuskapseli tipahtaa 
käytetyille kapseleille 
tarkoitettuun säiliöön.

Tyhjennä astia. Paina ”iso kuppi”  pai-
niketta (100–200 ml). 
Huuhtelu käynnistyy. 
Toista huuhtelu, kunnes 
vesi on kirkasta. 

Nosta vipu. Ota astia 
pois laitteesta ja 
irrota tippakaukalot ja 
vesisäiliö.

Tyhjennä astia ja 
tippakaukalot. Täytä 
vesisäiliö juomave-
dellä.

Kun suoritat puhdis-
tusvaihetta 8, ota  
huomioon pienelle 
kupille ohjelmoitu 
täyttömäärä.

Palovamman vaara!
Erittäin kuumaa 
vettä.

FI

2 min



29

Laitteen puhdista-
minen puhdistus-
nesteellä  
(vaihtoehtoinen)

FI

5

2

6

3

4 7

Laitteen puhdistaminen koskee vain juomaha-
naa. Kiertosäätimen on aina oltava ”juomien 
annostelu”  asennossa. Tietoa maidonvaahdotti-
men puhdistamisesta on sivuilla 22–25. 

Nosta vipu ja paina se 
takaisin alas. 

Irrota vesisäiliö. Irrota 
vedensuodatin (lisäva-
ruste)

Irrota molemmat 
tippakaukalot ja 
käytetyille kapseleille 
tarkoitettu säiliö. 

Irrota tippakaukaloiden 
osat. Tyhjennä kaikki 
säiliöt ja astiat. 

Laita alempi tippa-
kaukalo ja käytetyille 
kapseleille tarkoitettu 
säiliö takaisin paikoil-
leen.

Laita vesisäiliöön  
100 ml puhdistusnes-
tettä ja 400 ml kylmää 
vettä.

Henkilövahingon 
vaara: 
Tutustu huolellises-

ti puhdistusnesteen käyttö-
ohjeisiin ja noudata turvalli-
suusohjeita.

Palovamman 
vaara!
Tyhjennä tippakau-

kalo ja käytetyille kapseleille 
tarkoitettu säiliö varovasti.

Huomio! 
Irrota vedensuoda-
tin ennen puhdis-
tamista.

Käytä vain Paulig Cupsolo-laittee-
seen soveltuvia puhdistusnesteitä. 
Saat lisätietoa verkkosivustoltamme:  
www.hedengrenkodintekniikka.fi

Terveyssyistä laite olisi hyvä huuhdel-
la puhdistusnesteellä kerran kuukau-
dessa.

1

400 ml

100 ml
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Laitteen puhdista-
minen puhdistus-
nesteellä (jatkuu)

13

9 10

14

118

12 15

Laita vesisäiliö paikoil-
leen. Aseta hanan alle 
sopiva astia (tilavuus: 
väh. 1 litra).

Paina teepainiketta 
toistuvasti, kunnes ve-
sisäiliö on tyhjentynyt.

Tyhjennä astia. Irrota 
vesisäiliö ja tyhjennä 
se.

Huuhtele ja puhdista 
vesisäiliö huolellisesti. 
Täytä vesisäiliöön 500 
ml kylmää juomavettä. 

Laita vesisäiliö pai-
koilleen. Laita juoma-
hanan alle astia.

Paina teepainiketta 
toistuvasti, kunnes 
vesisäiliö on tyhjen-
tynyt.

Tyhjennä astia. Irrota 
vesisäiliö.

Laita vedensuodatin 
(lisävaruste) takaisin 
paikoilleen. Täytä vesi-
säiliö uudelleen kylmällä 
juomavedellä ja laita se 
sitten takaisin paikoil-
leen laitteeseen.

Henkilövahingon 
vaara:
Älä juo puhdistus-
nestettä.

Palovamman vaara! 
 Erittäin kuumaa 

puhdistusnestettä.

Palovamman vaara!
 Erittäin kuumaa 

vettä.

FI
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Kalkin poistaminen FI

Henkilövahingon 
vaara:
Tutustu huolellises- 

ti kalkinpoistoa koskeviin 
käyttöohjeisiin ja noudata 
turvallisuusohjeita.

Huomio!
Irrota vedensuoda-
tin ennen kalkin-
poistoa.

Palovamman 
vaara! 
Erittäin kuumaa 
nestettä.

Jos kalkinpoisto kes- 
keytyy, laite siirtyy 
kalkinpoistotilaan 

automaattisesti kun laitteen 
virta kytketään päälle seuraa-
van kerran. 

5

21

6

3

4 7

Kalkinpoisto on tarpeen, kun huuhtelupainike 
alkaa vilkkua punaisena juomien annostelun ai-
kana. Kalkinpoiston tarve riippuu valitusta veden 
kovuudesta (s. 17).

Paina tee- ja huuhte-
lupainikkeita saman-
aikaisesti ja pidä ne 
painettuina vähintään 
6 sekunnin ajan.

Irrota vesisäiliö. Irrota 
vedensuodatin  
(lisävaruste).

Laita vesisäiliöön 
kalkinpoistoainetta  
(100 ml) ja 0,4 litraa 
vettä.

Laita vesisäiliö paikoil-
leen. Laita juomahanan 
ja maidonvaahdottimen 
alle sopiva astia  
(tilavuus: väh. 0,6 l).

Käännä kiertosäädin 
”maidon vaahdotus”  
asentoon. Kalkinpoisto 
käynnistyy. Tämän jäl-
keen laite huuhdellaan 
automaattisti (katso 
kuva 7).

Juomahanaa ja vaah-
dotinta huuhdellaan 
vuorotellen  
(2 minuutin välein). 

Käytä vain Paulig Cupsolo-laittee-
seen soveltuvia kalkinpoistoaineita. 
Saat lisätietoa verkkosivustoltamme:  
www.hedengrenkodintekniikka.fi
Vaikka vedensuodatin olisi käytössä, 
laitteelle on tehtävä kalkinpoisto, jot-
ta se toimisi parhaalla mahdollisella 
tavalla.
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Henkilövahingon 
vaara:
Älä juo kalkinpois-
tonestettä.

Kalkin poistaminen 
(jatkuu)

13

9 10

14

118

12 15

Odota, että vesisäiliö 
on tyhjentynyt ja tee- 
ja huuhtelupainikkei-
den valot syttyvät. 
Tyhjennä astia.

Irrota vesisäiliö ja 
huuhtele se huolelli-
sesti. Täytä vesisäi-
liöön 0,5 litraa kylmää 
juomavettä.

Laita vesisäiliö paikoil-
leen. Laita juomahanan 
ja maidonvaahdottimen 
alle astia. Paina huuh-
telupainiketta.

Huuhtelu käynnistyy. 
Odota, että vesisäiliö 
on tyhjentynyt ja tee- 
ja huuhtelupainikkei-
den valot syttyvät.

Irrota vesisäiliö ja 
täytä se kylmällä  
juomavedellä.

Laita vesisäiliö 
paikoilleen. Käännä 
kiertosäädin ”juomien 
annostelu”  asentoon.

Paina huuhtelupainiket-
ta. Laitteen virta kyt-
keytyy automaattisesti 
pois päältä. Kalkinpois-
to on nyt suoritettu 
onnistuneesti.

Tyhjennä astia ja  
tippakaukalot.

Palovamman vaara!
Erittäin kuumaa 
vettä.

FI
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Automaattisen 
virrankatkaisun 
asettaminen

FI

Voit peruuttaa ase-
tuksen painamalla 
virtapainiketta.

”Pieni kuppi”-, ”iso 
kuppi”- ja maito-
painike vilkkuvat 

kerran vahvistuksena.

2 3 41

Kytke laitteen virta 
pois päältä.

Paina ”iso kuppi”  pai-
niketta vähintään  
3 sekunnin ajan. Nä-
kyviin tulee nykyinen 
asetus.

Paina ”iso kuppi”  pai-
niketta uudestaan niin 
monta kertaa, että ase-
tus on haluamasi mukai-
nen (katso taulukko).

Tallenna asetus pai-
namalla ”iso kuppi”  
painiketta vähintään  
3 sekunnin ajan.

Virrankat-
kaisuaika, 
noin

15 min 30 min 60 min 4 h

Syttyvät 
painikkeet

Ympäristönsuojelu
Laite siirtyy virransäästötilaan, jos 
sitä ei käytetä vähintään 15 minuut-
tiin (tehdasasetus). Ympäristön takia 

suosittelemme käyttämään tehdasasetusta. Laite 
kuluttaa sähköä huomattavasti vähemmän virran-
säästötilassa (alle 0,5 W) kuin käyttötilassa.

Pois 
päältä

Väh. 3 s
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20°C

6

2 3

7

41

5 8

Anna laitteen lämmetä 
huonelämpötilaan, jos 
se on tarpeen.

Nosta vipu ja paina 
se takaisin alas. Kytke 
laitteen virta pois 
päältä.

Irrota ja tyhjennä 
vesisäiliö.

Pidä ”pieni kuppi”- ja 
”iso kuppi”  painikkeet 
painettuina ja paina 
sitten virtapainiketta.

Laita hanan ja vaa-
hdottimen alle astia. 
Käännä kiertosäädin 
”maidon vaahdotus”  
asentoon. Höyrystä-
minen käynnistyy.

Odota, kunnes höyrystä-
minen on saatu 
päätökseen ja laitteen 
virta kytkeytyy pois 
päältä. Käännä kier-
tosäädin ”juomien 
annostelu”  asentoon.

Ota astia pois laittees-
ta ja tyhjennä se. 
Laita tyhjä vesisäiliö 
takaisin paikoilleen.

Kuivaa laitteen etu-
puoli liinalla.

Tämä toiminto höy-
ryttää ja poistaa 
kaiken laitteeseen 

jääneen veden. Toiminnon 
käyttöä suositellaan ter-
veyssyistä. Se myös suojaa 
laitetta vahingoilta seu-
raavissa tapauksissa:

• Jos laite on pitkään käyt-
tämättä (esim. lomien 
takia), laitteessa jäljellä 
olevaan veteen voi kertyä 
mikrobeja.

• Laitteeseen jäänyt vesi voi 
jäätyä, kun laitetta siirre-
tään paikasta toiseen tai 
sitä säilytetään alle 0 °C:n 
lämpötilassa.

Palovamman 
vaara!
Höyryn lämpötila 

voi olla jopa 120 °C. Älä pane 
kättä hanan tai vaahdottimen 
alle. Pysy riittävän etäällä ha-
nasta ja vaahdottimesta. Kä-
sittele kuumaa astiaa varoen.

Jäljellä olevan  
veden höyryttämi-
nen

FI

Pois 
päältä

Väh. 3 s
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Usein kysytyt  
kysymykset

FI

Laite toimii vain 
sellaisten tuote-
merkkien juoma-

kapseleilla, joka on merkitty 
K-fee -logolla. Muiden kuin 
alkuperäisten kapseleiden 
käyttö voi johtaa seuraaviin 
vaaratilanteisiin: henkilöva-
hingon vaara, laitevahingon 
vaara ja mahdollisesti ta-
kuun raukeaminen.

Mitä punaisena vilkkuva huuhtelupainike tarkoittaa?

Kiertosäädin on väärässä asennossa. Kun laitteen virta kytketään päälle, kiertosäätimen on oltava 
”juomien annostelu”  asennossa.

Miten toimin, jos huuhtelupainike ja jokin toinen painike vilkkuvat nopeasti?

Kytke laitteen virta pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä. Kytke sitten 
virtajohto uudelleen pistorasiaan ja kytke laitteen virta takaisin päälle. Jos ongelma toistuu, ota 
yhteyttä huoltopalveluun.

Miten toimin, jos huuhtelupainike vilkkuu punaisena juoman annostelun aikana?

Tee laitteelle kalkinpoisto.

Miten toimin, jos laite ei annostele juomaa oikein?

Paina vipu alas asti. Tarvittaessa puhdista laite ja poista kalkkikertymät.
Jos vesisäiliö on tyhjentynyt juoman laskemisen aikana, poista kapseli nostamalla vipua ja painamalla 
vipu uudelleen alas. Täytä vesisäiliö ja huuhtele järjestelmää, kunnes hanasta tulee vettä.

Miksi juoman annostelu tapahtuu viiveellä?

Laitetta lämmitetään uudelleen.

Miten toimin, jos käytetyille kapseleille tarkoitettu säiliö on liian täynnä ja jumissa?

Yritä irrottaa käytetyille kapseleille tarkoitettu säiliö ravistamalla sitä varovasti.

Miten toimin, jos en saa painettua vipua alas asti, kun kapseli on asetettu paikoilleen?

Tarkasta, että haudutuskammiossa ei ole käytettyä kapselia, että kapseleiden keräilyastia ei ole liian 
täynnä ja että uusi kapseli on asetettu laitteeseen oikein.

Miten toimin, jos juoma ei ole tarpeeksi kuumaa?

Tee laitteelle tarvittaessa kalkinpoisto.



36

Usein kysytyt 
kysymykset  
(jatkuu)

FI
Miksi maidonvaahdotin ei toimi?

Maitovaahtoa ei voi annostella juomien annostelun aikana. Tarvittaessa puhdista maidonvaahdotin 
huolellisesti. 

Miksi maito vaahtoutuu huonosti?

Vaahdon laatu voi vaihdella maitotyypistä ja maidon lämpötilasta riippuen. Puhdistusaineiden  
jäämät voivat vaikuttaa maidon vaahtoutumiseen. Huuhtele maidonvaahdotin huolellisesti vedellä.

Miksi maidonvaahdotin pysähtyy yllättäen ja huuhtelupainike vilkkuu punaisena?

Maidon vaahdotus voi kestää enintään 90 sekuntia. Tämän jälkeen kiertosäädin on käännettävä  
takaisin ”juomien annostelu”  asentoon.

Tarvitseeko kalkinpoistoa tehdä, jos käyttää vedensuodatinta?

Laitteelle on tehtävä säännöllisesti kalkinpoisto. Vedensuodatin pidentää kuitenkin merkittävästi 
laitteen kalkinpoistoväliä. On kuitenkin mahdollista, että laitteeseen kertyy kalkkeumia veden laadun 
ja laitteen sijoituspaikan takia. Tämän takia laite olisi hyvä puhdistaa/huuhdella vuosittain käyt-
tämällä Cupsolo-kalkinpoistoainetta.

Mikä on virransäästötila?

Laite siirtyy virransäästötilaan, jos sitä ei käytetä tiettyyn, etukäteen määritettyyn aikaan. Laite  
kuluttaa sähköä huomattavasti vähemmän virransäästötilassa (alle 0,5 W) kuin käyttötilassa.

Miten voin palauttaa laitteen tehdasasetukset?

Kytke laitteen virta pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta. Odota 30 sekunnin ajan.  
Paina virtapainiketta ja huuhtelupainiketta samanaikaisesti, pidä painikkeet painettuina ja kytke 
virtajohto takaisin pistorasiaan. Vapauta molemmat painikkeet. Kaikki taustavalaistut painikkeet 
vilkkuvat kerran vahvistuksena.
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Tuotetiedot  
ja huollon  
yhteystiedot

FI
220 - 240 V, ~ 50/60 Hz,  
enint. 1455 W

1 m

P enint. 19 bar

noin 1.2 l

noin 5.5 kg

A B

C

B

A = 189 mm
B = 385 mm
C = 293 mm (noin 390 mm, kun 

vipu on nostettuna)

 enint. 150 mm

15°C - 32°C

noin 93°C

Yksityisasiakkaat:
Oy Hedengren Kodintekniikka Ab
Lauttasaarentie 50
00200 Helsinki, Finland
Puh. +358 20 763 8000
www.hedengrenkodintekniikka.fi

Yritysasiakkaat:
Oy Gustav Paulig Ab
Satamakaari 20
00980 Helsinki, Suomi
Puh. +358 20 737 0000
www.pauligprofessional.fi

Pakkaus on kierrätysmateriaalia. Kysy lisää kier-
rätyksestä paikallisilta viranomaisilta.
Ympäristönsuojelu on ensisijaisen tärkeää! 
Laite on valmistettu arvokkaista kierrätysmateri-

aaleista. Tämän takia laitteen saa hävittää 
vain toimittamalla sen asianmukaiseen 
julkiseen kierrätyspisteeseen. 

Laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitero-
muksi EU:n direktiivin 2002/96/EY (WEEE-di-
rektiivi) mukaisesti. Direktiivillä säännellään 
käytettyjen laitteiden palauttamista ja kierrät-
tämistä EU:n alueella.

Hävittämistä  
koskevat  
huomautukset

FI



TakuuFI Laitteen hävittämistä koskevat  
ohjeet
Pakkaus on kierrätysmateriaalia. Kysy 
lisää kierrätyksestä paikallisilta vi-
ranomaisilta. 
Ympäristönsuojelu on ensisijaisen 
tärkeää! 
Laite on valmistettu arvokkaista 
kierrätysmateriaaleista. Tästä syystä 
laitteen saa jättää ainoastaan asian-
mukaiseen julkiseen kierrätyspistee-
seen.

Takuuehdot
Koskevat Paulig Cupsolo Lattensia 
-koneita.
Arvoisa asiakas/asiakkaat,
Toivotamme teille nautinnollisia kah-
vihetkiä uuden laitteenne parissa. 
Tuotteemme ovat teknisesti korkea-
laatuisia ja käyvät läpi tiukan laa-
tutarkastuksen. Tämän vuoksi, lait-
teelle myönnetään takuu seuraavien 
ehtojen mukaisesti. 
Takuuaika on voimassa kaksi vuotta 
ostopäivästä alkaen.
Tämä takuu kattaa tuotteessa osto-
hetkellä olevat puutteet sekä ma-
teriaali- ja valmistusvirheet, jotka 

ilmenevät kahden vuoden kuluessa 
laskettuna ostopäivästä. Ostokuitti 
ostopäivämäärineen tulee olla tal-
lessa takuuta varten. Hedengren Oy 
voi itse päättää sovellettavan täy-
täntöönpanon joko korjaamalla tai 
vaihtamalla uuteen viallisen laitteen 
oman harkintansa mukaan. 
Takuu ei kata hauraita osia, kuten la-
sia, muovia ja lamppuja eikä pieniä vi-
koja, joista ei koidu merkittävää hait-
taa laitteen arvolle tai toiminnalle. 
Takuu ei myöskään kata vahinkoja, 
jotka johtuvat virheellisestä käyt-
töönotosta, epäasianmukaisesta kä-
sittelystä, huolimattomuudesta tai 
käyttö-/kokoamisohjeiden laimin-
lyönneistä.
Yllä mainittujen takuupalvelujen 
käyttäminen ei pidennä takuuaikaa 
eikä aloita sitä alusta. 
Jos tarvitsette takuupalvelua, olkaa 
hyvä ja ottakaa ensisijaisesti yhteyt-
tä tuotteen myyneeseen tahoon. Vi-
alliset laitteet toimitetaan maahan-
tuojan takuuhuoltoon.

Yksityisasiakkaat:
Oy Hedengren Kodintekniikka Ab
Lauttasaarentie 50
00200 Helsinki, Finland
Puh. +358 20 763 8000
www.hedengrenkodintekniikka.fi

Yritysasiakkaat:
Oy Gustav Paulig Ab
Satamakaari 20
00980 Helsinki, Suomi
Puh. +358 20 737 0000
www.pauligprofessional.fi

Varaa valmiiksi laitteen osto kuitti 
ostopäivämäärineen, jos tarvitset ta-
kuupalvelua. Mikäli laite palautetaan 
maahantuojalle sellaisen vian vuoksi, 
jota takuu ei kata, tai jos palaute-
tussa laitteessa ei ole minkäänlaista 
vikaa, varaamme oikeuden laskuttaa 
laitteen tarkastamisesta aiheutuneet 
kulut.
Huomaa: Laitteen ostajana sinul-
le kuuluvat lakisääteiset oikeudet, 
jotka sitovat sinua ja jälleenmyyjää. 
Tämä takuu ei vaikuta näihin oikeuk-
siin.
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Tärkeitä vinkkejä FIKäyttöönotto:
–  Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyt- 
 tämistä.
–  Automaattinen huuhtelu: aina kun laite käyn- 
 nistetään, ensimmäiseksi tehdään huuhtelu.  
 Pidä vipu alhaalla ja paina huuhtelunappia,  
 ennen kuin laitat juomakapselin laitteeseen.

Juoman valmistaminen:
–  Nosta laitteen vipukahva täysin pystyasen- 
 toon, aseta kapseli laitteeseen. Paina vipu  
 alas yhdellä keskeytymättömällä liikkeellä.
– Vivun painaminen alas asettaa kapselin pai- 
 koilleen. Vivun nostaminen pudottaa kapselin  
 keräilyastiaan.

Kapselit:
– HUOM! Suodatinkahvi- ja teekapseleissa on  
 pohjassa suojus, joka tulee poistaa ennen 
 kapselin asettamista laitteeseen.
– Mikäli kapseli putoaa käyttämättömänä lait- 
 teen läpi suoraan keräilyastiaan, voi sen ot- 
 taa uudelleen käyttöön. Kun kapseli on oike- 
 assa asennossa, vipukahva kääntyy alas hel- 
 posti.
– Mikäli kapseli menee laitteeseen hieman vää- 
 rässä asennossa, kahva ei käänny alas esteet- 
 tomästi. Kahvaa ei saa painaa alas väkisin,  
 vaan se on nostettava takaisin ylös. Poimi 

 pudonnut käyttämätön kapseli keräilyastiasta  
 ja laita uudestaan paikalleen.

Haluttu juoman koko:
– Pauligin suosittelemat asetukset ovat pieni  
 kuppi 40 ml ja iso kuppi 120 ml (tehdasase- 
 tus 100 ml), mutta voit säätää ne   
 myös oman makusi mukaan painamalla nap- 
 pia keskeytyksettä, kunnes haluttu juoman  
 koko on saavutettu.
– Säädä juoman määrä juomakapselin kanssa,  
 ei pelkalla vedellä. Katso tarkemmat ohjeet  
 käyttöohjekirjasta.

Puhdistaminen:
– Muoviset irto-osat tulee puhdistaa pesemäl- 
 lä käsin astianpesuaineella. Osia ei saa pestä  
 koneessa. Tyhjennä kapseleiden keräilysäiliö  
 ja pese tippa-astia päivittäin.
– Huuhtele laite eri juomien valmistuksen välil- 
 lä vipu alhaalla. Muista poistaa edellinen juo- 
 makapseli ennen huuhtelun tekemistä!
– Yksityiskohtaiset puhdistusohjeet loytyvat myös:  
 http://kahvinkeitin.info/cupsolo-puhdistus.html

Keräilysäiliö:
– Muista tyhjentää kapseleiden keräilysäiliö riit- 
 tävän usein. Laite voi rikkoutua, jos laittee- 
 seen laitetaan lisää kapseleita kerailysäiliön  
 ollessa jo täynnä.

39



Oy Hedengren Kodintekniikka Ab
Lauttasaarentie 50
00200 Helsinki, Finland
tel. +358 20 763 8000
www.hedengrenkodintekniikka.fi

Oy Gustav Paulig Ab
Satamakaari 20
00980 Helsinki, Finland
tel. +358 20 737 0000
fax. +358 20 737 0009
www.pauligprofessional.fi


